LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
24 MAART 2017
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig : Luc Dupont, Voorzitter,
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Jozef Browaeys, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren, Joris Nachtergaele,
Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Johan Van Tittelboom, Joop Verzele, Jenne De Potter, Karen De Colfmacker
Afwezig : Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Lieven Latoir

Openbare zitting

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 24/02/2017 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 24/02/2017 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Ronde van Vlaanderen : BVLAR is operationeel klaar om de Ronde van Vlaanderen op een
veilige manier te laten verlopen.
3. Retributiereglement – aanpassing
De Zoneraad keurt met ingang van 1 januari 2017 het aangepast zonaal retributiereglement van de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed. Volgende aanpassingen werden goedgekeurd :
- geen jaarlijkse tariefverhoging van 2 % op de vigerende tarieven vanaf 2017, tenzij
andersluidende beslissing van de Zoneraad ;
- de in artikel 5 opgenomen paragraaf over het afronden van de tarieven wordt geschrapt
aangezien door een mogelijke jaarlijkse 2 % tariefverhoging en de toepassing van de btwwetgeving de tarieven niet kunnen afgerond worden ;
- een eerdere administratieve fout in artikel 5 wordt gecorrigeerd ;
- een tarief voor een feestdag wordt toegevoegd ;
- de tarieven voor de btw-plichtige activiteiten zijn opgenomen in het meest recente
Zoneraadsbesluit.
4. Zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - vaststellen van
tarieven inzake de btw-plichtige activiteiten
De Zoneraad beslist om de terminologie inzake de btw-plichtige activiteiten met betrekking tot
reinigen wegdek na ongeval 1 op 1 aan te sluiten met het retributiereglement van de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zijnde :
- opruiming van oppervlakten ;
- bestrijding van vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
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5. Varia
- Er werden geen variapunten geformuleerd.

Niet openbare zitting

1. Advies van de waarnemend zonecommandant inzake stilzwijgende vernieuwing van de
benoeming van operationeel vrijwilligerspersoneel – kennisgeving cfr. art. 51 van het KB van
19/04/2014 betreffende het statuut van het operationeel personeel
De Zoneraad neemt kennis van het advies van de waarnemend zonecommandant inzake de
stilzwijgende vernieuwing van de benoeming van 91 operationele vrijwilligerspersoneelsleden
(2015-2017) voor een nieuwe periode van zes jaar.
2. Lidmaatschap Brandweer Vereniging Vlaanderen – goedkeuring
Aan de personeelsleden werd op 8 maart 2017 gevraagd, ten laatste tegen 19 maart 2017, mede te
delen of men wenst lid te zijn bij de Brandweervereniging Vlaanderen. De Zoneraad keurt het
lidmaatschap bij de Brandweervereniging Vlaanderen voor het dienstjaar 2017 goed van 193
operationele personeelsleden en 2 ere-officieren.
3. Lidmaatschap Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers – goedkeuring
Aan de personeelsleden werd op 8 maart 2017 gevraagd, ten laatste tegen 19 maart 2017, mede te
delen of men wenst lid te zijn bij de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers. De Zoneraad
keurt het lidmaatschap bij de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers voor het dienstjaar 2017
goed van 224 operationele personeelsleden.
4. Eervol ontslag sergeant-vrijwilliger - post Zottegem
Aan een sergeant-vrijwilliger van de post Zottegem wordt op zijn vraag met ingang van 1 juni 2017
eervol ontslag verleend uit zijn functie. Betrokkene wordt een erkentelijkheidstoelage toegekend
zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel
personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
5. Ontslag ambulancier-vrijwilliger – Brandweerpost Kruishoutem
Aan een ambulancier-vrijwilliger van de post Kruishoutem wordt op haar vraag met ingang van 1
april 2017 ontslag verleend uit haar functie.
6. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Oudenaarde
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Oudenaarde wordt op zijn vraag met ingang van 1
april 2017 ontslag verleend uit zijn functie.
7. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Brakel
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Brakel wordt op zijn vraag met ingang van 1 april
2017 ontslag verleend uit zijn functie.
De burgemeester van Brakel vervoegt de zitting.
8. Samenstelling van de jury voor de bevorderingsprocedure tot adjudant - goedkeuring
De jury voor de bevorderingsprocedure tot adjudant wordt samengesteld en bestaat uit 2 interne
juryleden.
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9. Varia :
- Er werden geen variapunten geformuleerd.
Het Zonecollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid van artikel
124 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, werden nageleefd.
De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 28 april 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Volgende wijzigingen in het schema van de zoneraadszittingen werden reeds doorgevoerd :
- de zitting van 26 mei 2017 wordt verplaatst naar 2 juni 2017 ;
- de zitting van 23 juni 2017 wordt verplaatst naar 30 juni 2017 ;
- de zitting van 28 juli 2017 wordt geannuleerd.
Oudenaarde, 24 maart 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
24 MAART 2017
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig : Luc Dupont, Voorzitter,
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Jozef Browaeys, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren, Joris Nachtergaele,
Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Johan Van Tittelboom, Joop Verzele, Jenne De Potter, Karen De Colfmacker
Afwezig : Lieven Latoir

Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 24/02/2017 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
24/02/2017 wordt goedgekeurd.
De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem vervoegt de zitting.
2. Mededelingen
- Hospitalisatieverzekering na opname pensioen : na opname van het wettelijk pensioen van een
personeelslid kan de collectieve verzekering “Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige
ziekte” van de RSZPPO, afgesloten bij Ethias op 6 januari 2015, blijven doorlopen. De kost, na
uitdiensttreding, dient desgevallend vanaf het jaar volgende op de pensioenering gedragen te
worden door het betreffende uit dienst getreden personeelslid.
- Een keuzeformulier omtrent de wijze waarop burgemeesters willen geïnformeerd worden, naar
aanleiding van een interventie, werd overgemaakt.
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 24/03/2017 :
Dienstjaar 2016
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2016/67
5.015,71 €
2016/72
454,81 €
2016/68
-2.102,56 €
2016/73
71.496,73 €
2016/69
74,42 €
2016/74
53,10 €
2016/70
792,79 €
2016/75
3.871,23 €
2016/71
129,00 €
Dienstjaar 2017
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/12
103,27 €
2017/14
64.320,71 €
2017/13
147.702,19 €
2017/15
122.247,08 €
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen.
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4. Register van bestelbonnen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en viseert, conform artikel 56 van het Koninklijk Besluit houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, volgend register van
bestelbonnen van het dienstjaar 2017 :
- lijst met afdrukdatum 21/03/2017 met totaalbedrag van 13.366,15 €.
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen. Een bestelbon voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage minstens
van 2.000 euro werd gemotiveerd toegelicht.
5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/15 voor het invorderen van niet-fiscale
ontvangsten - visering en uitvoerbaarverklaring
Het Zonecollege viseert de dwangbevelen voor het invorderen van de niet-fiscale schuldvorderingen,
opgenomen in de herinneringslijst 2017/15 voor een totaal bedrag van 4.879,36 € inclusief kosten, en
verklaart deze uitvoerbaar conform artikel 75§2 van de Wet van 15 mei betreffende de Civiele
Veiligheid, aangevuld bij Wet van 21 december 2013.
6. Procedure betwistingen vorderingen
Een interne procedure voor klachtenbehandeling werd, in overleg met de bijzonder rekenplichtige,
opgemaakt door de financiële dienst. Het Zonecollege ondersteunt de vooropgestelde interne
procedure voor klachtenbehandeling.

De coördinator interventies vervoegt de zitting om toelichting te geven bij de punten 7 tot 10. Hij verlaat
de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt.

7. Betwisting vordering 2002724 dd. 11/12/2015 firma BLC Ronse
Dit punt wordt uitgesteld tot een omstandig verslag van de leider van de interventie méér duidelijkheid
verschaft.
8. Betwisting vordering 2002861 dd. 31/12/2015 Daulne Jean
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2002861, op naam van Daulne Jean, Potterée
14 te 7880 Vloesberg, omtrent een interventie betreffende het reinigen van het wegdek ontvankelijk,
doch ongegrond is.
9. Betwisting vordering 2004501 dd. 25/11/2016 Van Wambeke Bart
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2004501, op naam van Van Wambeke Bart,
Oudenaardebaan 90 te 9690 Kluisbergen, omtrent een interventie betreffende het vrijmaken openbare
weg, opruiming ontvankelijk doch ongegrond is.
10. Betwisting vordering 2002867 dd. 31/12/2015 Virelli Sebastian (Lucoil pomp)
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2002867, op naam van Route de Grandmetz
3 te 7910 Frasnes-lez-Anvaing, omtrent een interventie betreffende het reinigen van het wegdek
ontvankelijk, doch bij gebrek aan bewijslast gegrond is.
De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem verlaat de zitting.
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11. Groenonderhoud en onkruidbestrijding in diverse brandweerposten – gunning
De opdracht “Groenonderhoud en onkruidbestrijding in diverse brandweerposten” wordt gegund aan
de laagste bieders, zijnde :
* Perceel 1 (Brandweerpost Oudenaarde (1 april 2017-31 maart 2018)): BVBA Gabriëls Geert,
Brusselbaan 7 te 9550 Herzele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.576,45
euro excl. btw of 5.537,50 euro incl. btw
* Perceel 2 (Brandweerpost Kruishoutem (1 april 2017-31 maart 2018)): BVBA Gabriëls Geert,
Brusselbaan 7 te 9550 Herzele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.830,57
euro excl. btw of 3.425,00 euro incl. btw
* Perceel 3 (Brandweerpost Zottegem (1 april 2017-31 maart 2018)): BVBA Gabriëls Geert,
Brusselbaan 7 te 9550 Herzele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.500,00
euro excl. btw of 3.025,00 euro incl. btw
* Perceel 4 (Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem (1 april 2017-31 maart 2018)): BVBA Gabriëls
Geert, Brusselbaan 7 te 9550 Herzele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
244,62 euro excl. btw of 296,00 euro incl. btw
* Perceel 5 (Brandweerpost Brakel (1 april 2017-31 maart 2018)): BVBA Gabriëls Geert,
Brusselbaan 7 te 9550 Herzele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 255,37
euro excl. btw of 309,00 euro incl. btw
* Perceel 6 (Brandweerpost Herzele (1 april 2017-31 maart 2018)): Tuinen Eeckhout, Dries 52 te
9420 Bambrugge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.200,00 euro excl.
btw of 2.662,00 euro incl. btw
* Perceel 7 (Brandweerpost Ronse (1 april 2017-31 maart 2018)): Tuinen Eeckhout, Dries 52 te 9420
Bambrugge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 320,00 euro excl. btw of
387,20 euro incl. btw
* Perceel 8 (Brandweerpost Kluisbergen (1 april 2017-31 maart 2018)): BVBA Gabriëls Geert,
Brusselbaan 7 te 9550 Herzele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.904,00
euro excl. btw of 3.513,84 euro incl. btw.
12. Aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en
ambulancepersoneel dat geen brandweerman is van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
– bespreking Titel 2 tot 7 en Bijlage 1
Het Zonecollege neemt akte van Titel 2 tot 7 en Bijlage 1 van het ontwerp van aanvullende bepalingen
betreffende het statuut voor het operationeel personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman
is. Het Zonecollege gaat akkoord met de vooropgestelde timing voor het afwerken van het document,
maar vraagt om een beknoptere versie van het document voor te leggen ter bespreking. Het
Zonecollege stelt de bespreking uit tot de eerstvolgende zitting.
13. Splitsing brandweerkazerne Kluisbergen: akkoord kostenverdeling – bespreking
Het Zonecollege bespreekt de kostenverdeling voor de splitsing van de nutsvoorzieningen van de
brandweerkazerne van de post Kluisbergen.
Vanuit het notariaat, aangesteld door de
hulpverleningszone, is aangegeven dat voor de splitsing van de kazerne van Kluisbergen onder andere
een landmeter dient aangesteld te worden.
Het Zonecollege stelt haar beslissing uit tot de eerstvolgende zitting.
14. Zonaal informatiecomité – toelichting
Het Zonecollege neemt akte van de toelichting betreffende de oprichting van het zonaal
informatiecomité en keurt de gevolgde aanpak goed.
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15. Varia :
- Secretaris Zoneraad en Zonecollege : op de eerstvolgende zitting zal de functie van zonesecretaris
waarnemend worden ingevuld wegens verlof van de zonesecretaris..
- de burgemeester van Wortegem-Petegem en Maarkedal laten zich verontschuldigen op de volgende
zitting.
Het Zonecollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid van artikel
124 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, werden nageleefd.
Het Zonecollege vergadert in zitting op 28 april 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van Oudenaarde.
Volgende wijzigingen in het schema van de zoneraadszittingen werden doorgevoerd :
- de zitting van 26 mei 2017 wordt verplaatst naar 2 juni 2017 ;
- de zitting van 23 juni 2017 wordt verplaatst naar 30 juni 2017 ;
- de zitting van 28 juli 2017 wordt geannuleerd.
Oudenaarde, 24 maart 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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